ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 01 de febrer de 2016.
Inici 20,00 hores

Fi 20,30 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor
Excusa la seva assistència la regidora Eva Alsina i Quer.
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió, passant-se
tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ACCIÓ PER A
L’ENERGIA SOSTENIBLE DE DATA OCTUBRE 2015.
Vist el Pla d’acció per a l’energia sostenible de data octubre 2015, redactat per
ATC, en coordinació tècnica amb la Diputació de Girona i el CILMA.
El Ple de l’Ajuntament de Vilademuls en data febrer 2012 va aprovar l’adhesió
al Pacte d’alcaldes. En data febrer 2013 va aprovar l’anterior Pla d’acció per a
l’energia sostenible.
Les accions han passat de 45 a 55, que suposen una reducció d’emissions per
l’any 2020 de 1.115,43 a 1.237,46 tn de CO2, amb un percentatge de reducció
del 20,89% al 23,18%. El pressupost total del Pla és de 1.987.993 euros.
L’Alcalde informa que els signats del Pacte d’alcaldes tenen l’objectiu de reduir
les emissions de CO2 en més d’un 20% el 2020. L’Ajuntament informarà als
particulars i empreses de les subvencions que es convoquin. Les modificacions
del nou Pla es poden resumir en:
-

Adscriure partides pressupostaries de despesa energètica dels equips a
les àrees de que depenen per pressupost.
Incloure en el sector terciari les activitats de turisme rural, abans eren
edificis residencials.
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-

Foment de renovació d’electrodomèstics i instal·lació de calderes de
biomassa en el sector terciari.
L’enllumenat públic de Sant Esteve de Guialbes instal·lar un reductor de
fluxe i interruptor horari.
Implantació de la normativa sobre certificació energètica a tots els
habitatges de lloguer i venda, tant nova construcció com de segona mà.

La Sra. Pallàs manifesta que hi ha molt d’enllumenat públic a Sant Esteve de
Guialbes i funciona moltes hores. Demana que s’apagui la farola que hi ha
davant de casa seva.
El Sr. Ayats afegeix que per exemple a Porqueres l’enllumenat públic funciona
de forma parcial per estalviar energia. A partir de les 11 hores de la nit no
circula ningú pels carrers.
L’Alcalde manifesta que s’han d’instal·lar llums led i que es pugui regular la
seva intensitat.
El Sr. Ginabreda manifesta que per seguritat dels habitatges es necessari que
tot l’enllumenat públic funcioni. Per exemple a la urbanització, abans
funcionaven parcialment i ara funcionen tots a petició dels veïns.
El Sr. Ferrer demana que s’informi als veïns de les subvencions que es
convoquin per l’estalvi energètic.
L’Alcalde contesta que aquesta és la voluntat.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’acció per a l’energia sostenible de data
octubre de 2015.
Segon.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de
20 dies hàbils. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler
d’edictes de l’Ajuntament.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE LLAR
D’INFANTS.
L’ordenança fiscal reguladora del servei municipal de llar d’infants, en el seu
article 5, consta el següent:
Article 5
Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:
1) La taxa per al curs 2012/2013
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-

-

-

Matricula d’ingrés: 150,00€
Quota mensual per utilització del servei: 170,00€/mes per empadronats i domiciliats a
Vilademuls. 180,00€/mes per no empadronats o/i no domiciliats. Aquesta quota inclou
l’acolliment matinal.
Quotes manteniment plaça:
o 50,00€/mes. Durant les 16 setmanes de baixa maternitat o per motius mèdics
que ho justifiquin.
o 100,00€/mes. Altres.
Dinar i berenar: 4,50€/dia

2) Circumstàncies socioeconòmiques:
1. Les famílies amb renda inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional,
gaudiran de matrícula gratuïta.
2. Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s gaudirà/n
d’una subvenció del 25 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel segon, un 50% pel
tercer i així successivament, si és el cas.
3.- Les famílies amb dos o més fills de la mateixa edat només pagaran una matrícula.

Atès que el procediment d’aprovació d’aquestes Ordenances s’ha d’ajustar al
que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les
Ordenances, així com amb els articles 15 i 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació de tributs per
les Corporacions Locals.
El Sr. Ayats pregunta quins ajuts es reben, i demana que la gent no
empadronada s’hauria de pujar més que la proposta presentada. Hi ha gent
que fora del municipi que venen perquè és un servei barat.
El Sr. Alcalde contesta que és rep una subvenció de la Diputació de Girona de
26.250,00€. Actualment hi ha un dèficit de 20.417,47€. Aquest augment és per
no generar més dèficit i donar viabilitat del servei en el futur. Actualment hi ha
20 nens empadronats al municipi i 8 nens de fora. El servei es manté també
amb nens de fora, per tant no és convenient apujar més la taxa que la proposta
presentada, per evitar la manca de nens i tornar en èpoques que es buscaven
alumnes per mantenir el servei.
El Sr. Ginabreda la llar d’infants ha fet créixer l’escola i la demografia del
municipi.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 5 de l’ordenança
reguladora del servei municipal de llar d’infants, amb les següents taxes:
Article 5
Les taxes que es fixen en aquesta Ordenança són les següents:
1) La taxa per al curs 2015/2016
-

-

-

Matricula d’ingrés: 150,00€
Quota mensual per utilització del servei: 180,00€/mes per empadronats i domiciliats a
Vilademuls. 190,00€/mes per no empadronats o/i no domiciliats. Aquesta quota inclou
l’acolliment matinal.
Quotes manteniment plaça:
o 50,00€/mes. Durant les 16 setmanes de baixa maternitat o per motius mèdics
que ho justifiquin.
o 100,00€/mes. Altres.
Dinar i berenar: 4,50€/dia

2) Circumstàncies socioeconòmiques:
1. Les famílies amb renda inferior a una vegada i mitja el salari mínim interprofessional,
gaudiran de matrícula gratuïta.
2. Quan s’incorpori a la Llar un segon fill o més de la mateixa família, aquest aquest/s gaudirà/n
d’una subvenció del 25 % del preu de la tarifa bàsica de la Llar d’Infants, pel segon, un 50% pel
tercer i així successivament, si és el cas.
3.- Les famílies amb dos o més fills de la mateixa edat només pagaran una matrícula.

SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de
Girona, als efectes d’examen i presentació de reclamacions i suggeriments, en el
seu cas. Un cop transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap
reclamació o suggeriment, els acords adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP
els acords elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives
Ordenances i es faculta al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester
per l’execució del present acord.
L’Ordenança Fiscal objecte de modificació entrarà en vigor publicada l’aprovació
definitiva i transcorregut el termini de quinze dies hàbils, i regirà mentre no se
n’acordi la modificació o derogació.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i trenta minuts del
vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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